
Implantação
Escala: 1:750

SÍTIO
O terreno proposto para a implantação do Centro de Exposições Agropecuárias de Planaltina localiza-se às 
margens da Av. Independência, principal via de acesso ao centro urbano da cidade. Trata-se de um lote com 
grande parte de sua área total ocupada por vegetação nativa densa. É nesse ponto que o espaço antropizado 
faz divisa com o ambiente natural. Intervir em um contexto como esse tem efeito catalisador na melhoria do 
seu entorno, uma vez que a comunidade local é induzida a apropriar-se do espaço.

PROGRAMA
Planaltina é considerada pólo de desenvolvimento agropecuário do DF, é rica em manifestações populares 
artísticas e culturais, e pretende tornar-se parte importante da economia do turismo no centro-oeste. Nada 
mais natural que a comunidade sinta a necessidade de um local capaz de abrigar eventos relacionados a 
essas atividades. O desafio, nesse caso, consiste em compatibilizar essas necessidades ao desejo de que o 
local seja exemplar no que diz respeito à preservação dos atributos naturais da região.

ESTRATÉGIA
Fica evidente que existem duas questões principais a serem resolvidas: a primeira trata da promoção de um 
espaço de encontro, que funcione como conexão entre os moradores de Planaltina e o ambiente natural a ser 
preservado e que potencialize as vocações da cidade para o agronegócio, turismo e cultura popular; o 
segundo trata do fortalecimento do local como marco urbano referencial, uma vez que o sítio proposto para 
implantação do CEAP integra o portal de acesso ao centro urbano. Partindo dessas premissas, cria-se um 
eixo sentido Norte-Sul, que conecta a cidade ao parque, iniciando pelo Centro de Eventos e se entendendo 
até o Parque Vivencial Urbano, situado próximo à Av. Independência, a fim de valorizar essa interface. Na ponta 
inferior do eixo dá-se o acesso ao parque e na ponta superior encontram-se os programas do Parque Vivencial 
Urbano. No sentido Leste-Oeste cria-se um espaço conector, que possui a finalidade de emoldurar a 
paisagem e servir de abrigo para exposições de materiais manufaturados, além de ligar os polos principais 
do programa expositivo (exposição de animais e exposição de artesanato regional). Optou-se por dividir o 
programa em dois núcleos de atividades semelhantes, ao invés de concentrá-lo em um bloco único, que 
poderia prejudicar a visual para o parque. Dessa forma, os dois blocos situados próximos às divisas Leste e 
Oeste permitem total permeabilidade visual para o parque, imagem essa emoldurada por uma cobertura 
leve, que funciona como protetor para intempéries, além de conferir escala e unidade ao conjunto edificado. 
Assim, tem-se um conjunto de edficações independentes, porém unidas por um espaço de convivência e 
exposição totalmente permeável em relação ao parque.

USOS

1 Estacionamento
   (450 vagas)
2 Leilões
3 Palco para Shows
4 Exposição de Animais
5 Acesso ao Centro
6 Praça de Alimentação
7 Sala Multiuso
8 Apoio
9 Administração

10 Stands (80m² cada)
11 Exposição de máquinas
12 Área para 30mil pessoas
13 Parque de diversões
14 Pista para cooper
15 Parque Infantil
16 PEC e CGPD
17 Área para Ginástica
18 Área de Preservação

Optou-se em colocar o estacionamento para as 
450 vagas obrigatórias (conforme solicitado no 
3º lote de consultas) no extremo oeste do lote, a 
fim de possivelmente suprir a necessidade da 
UnB, em dias em que não estiverem ocorrendo 
eventos no parque. As atividades ligadas à 
agropecuária foram colocadas no extremo 
oposto à Av. Independência, a fim de 
proporcionar maior conforto aos animais. Já as 
atividades relacionadas à cultura popular de 
Planaltina interagem mais diretamente com a 
esquina, ligadas ao eixo que leva ao Parque 
Vivencial. Optou-se em seguir o 
dimensionamento dos stands informado no 3º 
lote de consultas (80m² cada stand). Já no 
interior do terreno situam-se as atividades 
ligadas à diversão, como o parque de diversões, 
ligado ao eixo de acesso, e a área para shows.
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Ao invés de concentrar o programa em um bloco único, bloquando a vista através do parque, ou então segmentar por atividade, dificultando a 
conexão entre os blocos, optou-se por agrupar as atividades por semelhança, mantendo a individualidade de cada uma, e situa-las nas 
extremidades do terreno, liberando o seu núcleo para contemplação da paisagem natural.

IMPLANTAÇÃO ÁREA CONSTRUÍDA ESPAÇO ABERTO

ETAPAS IMPLANTAÇÃO

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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FLUXOS

1. Veículos 2. Pessoas
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2 3
1. Restrito 2. Animais 3. Máquinas

Reaproveitamento água chuva

1

OBSERVATÓRIO

TÓTEM DE ACESSO

SANITÁRIOS

PISTA DE COOPER

PONTO APOIO

PONTO APOIO

PAISAGISMO
O encontro é uma virtude da cidade, a o partido adotado, ao promover 
o cruzamento de duas linhas retas,  procura atuar justamente nisso. 
Um dos eixos liga a cidade ao parque e o outro permeia a natureza 
com infra-estrutura para prática esportiva. Trilhas ecológicas traçadas 
ortogonalmente em todo o parque facilitam a orientação. O caminho 
aeróbico e ciclovia promovem um passeio mais livre e tagenciam os 
principais pontos de interesse.    

Os principais equipamentos de infra-estrutura estão situados junto ao 
encontro dos eixos, e junto aos cruzamentos das trilhas ecológicas estão 

pontos de apoio à praticas esportivas. Dessa forma, cria-se uma rede 
formada por linhas de trilhas e nós de apoio.
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CICLOVIA
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PARQUE INFANTIL 
INCLUSIVO

GINÁSTICA

CGPD

PEC


